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L'Art, la História i la Llegenda
han brodat vostre mantell,
vos han dat la millor prenda
amb la poma i el cisell.
Des del Nord fins a Migdia,
de Llevant fons a Ponent.
A Capadósia nasquereu
de Ilinatge palacié;
honrat patrici, siguéreu
cavalier de Dioclecié;
vostre il . lustre jerarquia
doné-us gran capteniment.
Llavors la Hei beneïda
de Jesús Crucificat
era a Roma perseguida
com el crim més depravat;
vós, amb noble valentia
la mostrau resoltament.
Com un salze que el
desbranquen
trau més rames i ufanor,
nous cristians valents no manquen
quan per ells hi ha més rigor;
per parlar al Conseil un dia
vos condemnem al turment.
A una roda vos Migaren,
vostres carns van esqueixar;
quan ells per mort vos deixaren
vós guarit vos vau algar;
eix miracle convertia
tot seguit a molta gent.
L'Emperador aleshores
vos sol convèncer, melós;
vos fa ofertes temptadores,

tot el poble, d'alegria,

mes no logra res de vós;
clavent dels ídols un dia
afrontau Mur manament.
Ell no rep l'afront debades
i al punt vos mana escapçar;
set àngels d'ales daurades
dret al Cel vos van pujar;
Jesús, Josep i Maria
vos reberen somrient.
En el Cel vos proclamaren
Patró del bon cavaller;
l'espasa que allí us donaren
¡com esglaia a Llucifer!
En l'escut se us imprimia
la creu roja en camp d'argent,
N'era una gentil princesa
robadora de l'amor,
i un monstre que fa feresa
la vol captivar traidor;
però vós, quan l'embestia,
baixau del Cel al moment.
A un sol born de vostra llança
cau el monstre travessat;
Iliure la verge amb gaubanga,
se l'emmena ben Hie;
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flors i palmes va batent.Vos algé
temples sumptuosos
la mu Her de Clodoveu;
teníeu palaus preciosos
des de Calpe al Pirineu;
í don Ramir vos bastia,
prop de Viana un Monument.
Aidéreu prop de Girona
a l'invicte Emperador,
i a Borrell, de Barcelona,
tornàreu el ceptre d'or;
al rei Pere apareixia
vostra imatge resplendent.
Quan ve l'abril que es corona
amb les roses dels jardins,
vos festeja Barcelona
més que als altres paladina.
Gent de tota jerarquia
vos prega amb un sol accent.
Vetllau per la Pàtria aimada,
per la seva Ilibertat,
per la Fe ben arrelada,
per la Santa Germandat;
i si arribés el gran dia
de salvar-la combatent.

TORNADA
Puix que el Cel vos confia
deslliurar el bon creient,
Patró de Cavalleria,
i Vet//au per la patria mia
i per son renaixement!

